العنف األسري وتأشيرات شريك الحياة
ال يجب على حاملي تأشيرات شريك الحياة االستمرار في عالقة مسيئة للبقاء في أستراليا.
العنف المنزلي واألسري أمر غير مقبول في أستراليا.
ال يمكن لشريك حياتكم أو أفراد العائلة أو أشخاص آخرين في المجتمع أن يهددوا وضع تأشيرتكم.
إذا كنتم حاملين لتأشيرة الشريك المؤقتة (الفئة الفرعية  309أو  )820أو تأشيرة الزواج المرتقب (الفئة الفرعية  )300وتتعرضون لعنف أسري وقد انتهت
عالقتكم ،هناك أحكام في قوانين الهجرة األسترالية تسمح لكم باالستمرار بطلبكم للحصول على تأشيرة شريك الحياة الدائمة (الفئة الفرعية  100أو .)801
إذا كنتم بذاتكم أو أي شخص آخر تعرفونه في خطر اتصلوا بالشرطة على الرقم .000
الشرطة في أستراليا آمنة ويمكن الوثوق بها.
للحصول على المشورة والمعلومات مجانا وبصورة سرية ،اتصلوا بخدمة  1800RESPECTعلى الرقم 1800 737 732
إذا كنتم بحاجة إلى خدمات الترجمة الفورية المجانية اتصلوا بالرقم .131 450

ال تتسامح الحكومة األسترالية ) (Australian Governmentأبداً مع العنف المنزلي واألسري
تحت أي ظرف من الظروف.
أعمال العنف المنزلي واألسري هي جرائم ضد القانون .ويمكن للشخص الذي يرتكب هذه الجرائم الذهاب للسجن ،سواء كان رجال أو امرأة.
يشمل العنف المنزلي واألسري سلوك أو تهديدات الهدف منها السيطرة على شركاء الحياة عن طريق التسبب في خوفهم على أمنهم ورفاهيتهم.

يمكن ألي شخص يتعرض للعنف المنزلي واألسري في أستراليا الحصول على المساعدة من خدمات
الدعم.
يمكنكم الحصول على المساعدة مهما كانت تأشيرتكم أو وضع الهجرة الخاص بكم.
وال يهم إذا كانت العالقة قد انتهت أم ال – ال يزال بإمكانكم الحصول على المساعدة.
 1800RESPECTهي خدمة أسترالية وطنية تختص بتقديم الخدمات االستشارية حول االعتداءات الجنسية والعنف المنزلي واألسري .وهي تقدم المشورة
والمعلومات مجانا وبصورة سرية عبر الهاتف أو اإلنترنت .سيستمع المستشارون إليكم ويجيبون على أسئلتكم ،كما يمكنهم إحالتكم إلى خدمات الدعم األخرى
المتوفرة في منطقتكم المحلية.
اتصلوا بالرقم  1800 737 732أو اطلعوا على الموقع اإللكتروني  1800RESPECTعلى الرابط www.1800RESPECT.org.au

هل تحتاجون إلى مترجم فوري؟
اتصلوا بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية () )Translating and Interpreting Service (TISعلى الرقم  .131 450بإمكان مترجم من
 TISمساعدتكم على التواصل مع الخدمات األخرى ،علما بأ ّن خدمة  TISال تقدم المشورة .جميع المكالمات مجانية وسرية.

للمزيد من المعلومات حول العنف األسري إذا كنتم تحملون تأشيرة ما:
على الرابط )(Department of Home Affairsتتوفّر معلومات إضافية حول العنف األسري على الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية
www.homeaffairs.gov.au

DSS1625.06.15

